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Tittel: Forskriftsendring_§10-4 og høring vedr. endring av §10-3

Hei Magnus,
§10‐4
Beklager at jeg maser litt i en travel periode for deg og andre i LOV, men tror det er viktig med en avklaring for bransjen ift. svaret fra Svartjenesten om at §10‐4 omfatter alt arbeidsutstyr.
(Se e‐post jeg sendte deg 15.09.2016)
Forslag / høring om presisering av krav til utstyr underlagt sikkerhetsopplæring i §10‐3
(Mobilkraner under 2 tm)
Jeg feilaktig av den oppfatning at høringsfristen var satt til 29. september, men ser jo at det var 29. august, men håper kanskje at mitt innspill kan være av betydning.
Har jo fulgt prosessen med «minikraner» fra jeg var sekretær i arbeidsgruppa som Arbeidstilsynet nedsatte i 2009.
Forslaget til presisering av nedre størrelse 2 tm. er imidlertid helt unødvendig, da det maksimalt vil berøre inntil 10 kraner i Norge.
Det er også usannsynlig at det vil tilkomme flere mobilkraner i denne størrelsen.
I utgangspunktet er alle forsøk på regler og normer for faktisk alle krantyper vanskelige i og med at ingen av kranene som er nevnt i §10‐3 er definert i forskriften.
Benevnelsene på krantypene i §10‐3 er også svært ufullstendig, da f.eks. store hydrauliske kraner montert på traktor og trekkbil ikke omfattes, og heller ikke kraner montert på tilhenger som
kan trekkes av SUV og varebiler.
Formuleringen om fare for liv og helse for Bro‐og traverskraner er også selvsagt «overmoden» for justering.
Anbefaler derfor at det ikke gjennomføres noen endringer i §10‐3 før arbeidsutstyret som inngår i §10‐3 etter en grundig opplisting også er blitt definert.
Vedlegger høringsbrevet om endring av §10‐3 med mine kommentarer/merkander innskrevet, men håper du kan prioritere en tilbakemelding om §10‐4 i første omgang.
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